
Zpráva ze služební cesty v ČR 

Jméno a příjmení účastníka cesty Jitka Kutmon

Pracoviště – dle organizační struktury ORMS

Pracoviště – zařazení  1.3.3

Důvod cesty Návštěva belgických knihoven - Bibliothèque royale de 
Belgique, univerzitní knihovny Universiteitsbibliotheek Gent 
a městských knihoven v Gentu (De Krook), Aaasltu (Utopia) a
Oostende (Bibliothèque Kris Lambert)

Místo – město Brusel, Oostende, Gent, Aaalst

Místo – země Belgie 

Datum (od-do) 3. 12. 2018 – 7. 12. 2018

Podrobný časový harmonogram 3. 12. příjezd
4. 12. Bibliothèque royale de Belgique
5. 12. Utopia
6. 12. De Krook, Universiteitsbibliotheek Gent, Bibliothèque 
Kris Lambert
7. 12. návrat

Spolucestující z NK Ing. Soňa Vondráková

Finanční zajištění Národní knihovna ČR

Cíle cesty Získat nové poznatky a zkušenosti pro praxi ORMS. Ze 
zkušeností knihoven načerpat náměty a zkušenosti pro 
koncepci služeb po revitalizaci NK ČR. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Cíle byly splněny.

Program a další podrobnější informace Bibliotheque royale de Belgique – národní vědecká 
knihovna s právem povinného výtisku belgické knižní 
produkce. V jejích sbírkách je alokováno přes 8 milionů 
knihovních jednotek. Jedná se o jedinou knihovnu s právem 
povinného výtisku, který se meziknihovní službou nepůjčuje. 
Meziknihovní služby v Belgii jsou placené jak vnitrostátní, tak
i mezinárodní, proto se příliš nevyužívají, odkaz: 
https://www.kbr.be/en/interlibrary-loan-service/ . Současné
belgické knihovnictví buduje Národní digitální knihovnu: 
https://belgica.kbr.be/BELGICA/search.aspx?
SC=GALERIE&QUERY=&_lg=fr-BE#/Search/(query:
(Page:0,PageRange:3,QueryString:'*:*',ResultSize:-
1,ScenarioCode:GALERIE,SearchContext:0,SearchLabel:'')) a 
elektronický katalog belgického tisku. Dle zaměstnanců 
knihovny rešerše na zakázku národní knihovna nezpracovává
a čtenářům poskytuje výhradně služby výpůjční a biblio-
informační o dokumentech ve fondu knihovny. Dokumenty 
se půjčují výhradně v režimu do studovny. Do budoucna 
bude muset národní knihovna řešit nové skladovací prostory,
protože kapacita skladišť přestává stačit. V budově je bufet, 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.
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pořádají se zde výstavy, přednášky a další kulturní akce. 
Otevírací doba po – pá 9 – 19 hodin, v sobotu 9 – 17 hodin.

De Krook – nová městská knihovna s řadou poboček 
s každodenní návštěvností přes 7000 lidí, která sídlí 
v moderní budově postavené přímo pro tuto instituci, plní 
současně funkci komunitního centra a univerzitní knihovny. 
Ve fondu eviduje 529 374 knih, 75 503 CD, DVD, her a 
hudebních předmětů. Zajišťuje přístup k novinám a 
časopisům, audioknihám a digitálním knihám. Pro veřejnost 
je k dispozici 325 studijních a pracovních míst. V budově sídlí 
část katedry kultury a vzdělávání, médií a komunikace a 
hudebních věd Univerzity v Gentu a společnost Imec, které 
na základě chování uživatelů a návštěvníků De Krook 
zkoumají dopad nových komunikačních technologií na lidské 
chování a technologické výzvy ve zdravotnictví. Odborně 
vybavené laboratoře jsou součástí De Krook. Součástí 
budovy je studentské rádio se studiem a zázemím, kanceláře 
pro sociální pracovníky a právníka zdarma, skupinové 
studovny, přednáškový sál, dětské oddělení se samostatným 
vchodem. Neveřejné vstupy jsou na čipové karty. Součástí 
budovy je bufet, možnost samoobslužného půjčení i vracení, 
dopravník a skladiště s nastavitelnou teplotou a vysátím 
vzduchu. Zajímavá je návštěvnost v první pro roce po 
otevření nové budovy knihovny, jež byla přes 31 000, odkaz: 
https://www.ghentlibrary.com/ 

Utopia – spojuje městskou knihovnu, komunitní centrum a 
akademii múzických umění. V budově jsou zkušebny pro 
hudebníky, taneční sál a velký kinosál, dále menší studovny 
pro studenty, odkaz: https://utopia.aalst.be/ 

Bibliothèque Kris Lambert – městská knihovna s několika 
pobočkami v postavená v moderním designu s podzemním 
parkovištěm pořádá výstavy, autorská čtení, kurzy pro děti i 
seniory. Členství v knihovně je zdarma, odkaz: 

https://oostende.bibliotheek.be/  
Přivezené materiály Monografie De weg naar Utopia, měsíčník De Krookkrant, 

upoutávka na trvalou výstavu v národní knihovně Librarium, 
Knihovní řád národní knihovny

Datum předložení zprávy 18. 4. 2019

Podpis předkladatele zprávy

Podpis nadřízeného Datum: Podpis:

Vloženo na Intranet Datum: Podpis:

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis:
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